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സൈലന്റ്വാലി ജലവൈദൃത പദ്ധതിയോടുള്ള കേരള ശാസ്ത്ര 

“സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്െറ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച” തെററിദ്ധാരണകള 

“ണ്ടാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ആരോപണ.-പ്ര ചാരണങ്ങഠം അഴിച്ചുവിടപ്പെട്ടിരിക്കുക 
യാണു”; ഒരുകാലത്തു” പരിഷത്തില് സാമുഹ്യ വിപ്പ വത്തിനുള്ള സഖ്യ 

ശക്തികളെ കണ്ടിരുന്നവര് ഇന്നതിനെ അമേരിക്കന് സാമ്രാജൃത്വത്തിന്െറ 

പിണിയാള കളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പരിഷത്ത്” എല്ലാ വികസനങ്ങാം 

ക്കം എതിരാണെന്നും “ശാസ്സ്സ്വാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വാദത്ാം യൃക്തിക്കും 

ശാസ്ത്രത്തിനും സത്യത്തിനും നിരക്കാത്തതാണെന്നും* വാദിക്കുന്ന ഇവര് പ 

രിഷത്തിനേയയം പരിഷത്തിന്െറ സമീപനത്തേഴും വികൃതപ്പെടുത്തു കയാ 

അ” ചെയ്യുന്നതു”. തൃശൂരില് ചേര്ന്ന പരിഷത്തിന്െറ 17-ഠം വാര്ഷിക 

സമ്മേളനം ഇതു സംബന്ധിച്ച് അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിന്െറ സാരാം 

ശം താഴെക്കൊടുക്കുന്നു . 

കേരള ശാസ്രൂസ്വാഹിത്യപരിഷത്ത് സൈലന്റ്വാലി പ്രശ്ന 

ത്തില് കൈക്കൊണ്ട നിലപാടിനു” കേരളത്തിലെ ബഹുജനങ്ങാം വ്യാപ 

കമായ അംഗീകാരവും പിത്തുനഷ്യം നല്കിയിട്ടുണ്ട് . ഇദംപ്രഥമമായാ 

ണ് ഒരു വികസന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന തിനെക്കുറിച്ചുകൂള ചര്ച്ച ഇത്രയം 

വലിയ വിവാദ വിഷയമായിത്തീരുന്നതു”. ഇതില് സാമാന്യജനങ്ങരം 

ക്കുള്ള പങ്ക” എത്ര എടുത്തുപറഞ്ഞാലും അധികമാവില്ല. ബഹുജന വി 
കാരത്തെ മാനിച്ചു" പദ്ധതിക്കെതിരായി ഉയര്ന്നുവന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ വാദ 
മുഖങ്ങഠം സഗാരരവം പരിഗണിക്കാമെന്ന കേരള സംസ്ഥാന ഗവഞബണ്മെന്റി 
ന്െറ പ്രഖ്യാപനം സ്വാഗതാര്ഹമാണു”. 

പരിഷത്ത് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങഠംക്കെല്പാം എതിരാണെന്ന പ്ര 
ചാരണം സൈലന്റു“വാലി പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തര്ക്കത്തില് ചിലര് 
ഉന്നയിച്ചു കാണുന്നു. പരിഷത്തിന്െറ ഇന്നേവരെയുള്ള പ്രവര്ത്തന ച 
രിത്രം അറിയയന്നവര് ആരും ഇതു” വിശ്വസിക്കില്ല. ജനങ്ങളെ പ്രതികൂല 
മയി ബാധിക്കുന്ന പ്രശ”നങ്ങളില് പരിഷത്ത് ശക്തമായി രംഗത്തിറ 
ങ്ങും. അതാണ് പരിഷത്തിന്െറ പാരമ്പര്യം. 

ഗ്രാമതലവികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങരംക്ക വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച 
ഗ്രാമശാസതൂസമിതികളടെ പ്രവര്ത്തനം ജനജീവിതത്തെ ബാധി 
ക്കുന്ന ഒടട്ടറെ പ്പശ'നങ്ങഠം മുനോട്ട കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ആ 
വയിലാദ്യത്തേതാണു കുട്ടനാട്” പദ്ധതി. കുട്ടനാട്” വികസന പദ്ധതി 
നടപ്പാക്കിയതിന്െറ ഫലമായി അവിടത്തെ വിഖിധ വിഭാഗം ജനങ്ങഠം 
അനുഭവിപ്പു വരുന്ന പ്രയാ സങ്ങളെപ്പുററി പരിഷത്ത" പഠിക്കുകയും അവ 
കശൂ” പരിഹാരമാര്ഗങ്ങഠം നിര്ശദശിക്കുക യം ചെയ്തിട്ടണ്ട്. .അതുപോ 
ലെ മാവൂർ റയോണ്സ് ഫാക്ടറി വരുത്തിവച്ച മലിനര്കരണ പ്രശ്ന 
ത്തെപ്പുററി പഠിക്കുകയും അതിനെതിരായ നങ്ങളുടെ സമരത്തില് സജീ 



വമായ പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. ഈ സന്ദര്ഭങ്ങളി ലൊനന്നും. 
തന്നെ പരിഷത്ത്” വികസന വിരുദ്ധമായ നിലപാടെടുത്തതറയി ആരും 

വിധിയെഴുതുകയുണ്ടായില്പ. പരിഷത്ത്” വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങഠംക്ക് 

ഒരിക്കലും എതിരല്ല. ബഹുജനങ്ങഠംക്കു” വ്യാപകമായ വിനവരുത്തിവ 

ക്കുന്ന പ്ര വരത്തനങ്ങളെയാണു” പരിഷത്ത് എതിര്ത്തിട്ടമുളതു”. ഇതേ 
മഠനദണ്ഡം തന്നെയാണ് പരിഷത്ത് സൈലന്റ്വാലി പ്രശ നത്തിലും, 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു”. ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഷത്തിന്െറ നില 

പാടില് യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും സത്യവും കാണാത്തവര് ഗ്വാളിയര് റയോണ് 

സ് നടത്തുന്ന പരിസര മലിനീകരണത്തെ പരോക്ഷമായെകങ്കിലും ന്യായീ 

കരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം . 

ഏതെൊരരു പ്രശനത്തിനും ശാസ്ത്ര്രീയാടിസ്ഥറനത്തില് ഒന്നിലധികം 
പരി ഹാരമാര്ഗങ്ങഠം ഉണ്ടാകും. അവയില് ഏതാണു” തങ്ങാംക്കു൦ 

ഏററവും ഉപകാരപ്രദവും ഉപദ്രവരഹി തവും ആയതു” എന്ന അഭി സ്ഥാന 

ത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു”. സൈലന്റ് വാലി 

പ്രശ്നത്തിലും വിവിധ പരിഹാര മാര്ഗങ്ങഠം നിര്ദേശിക്കപ്പേട്ടിട്ടുള്ളതു” 

ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു” . അവയില് ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങഠം സംര. 

ക്ഷിക്കുന്ന പരിഹാരമാര്ഗമാണ്” പരിഷത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു”. 

പാലക്കാട് --മലപ്പുറം ജില്പകളിലെ ജനങ്ങാഠംക്ക് ഫ്രസ്വകാലാടി സ്ഥാന 

ത്തിലും ദീര്ഘകാലഠടിസ്ഥാനത്തിലും ഇപ്പ്പോഴത്തെ പദ്ധതിയെക്കാഠം: 

എത്രയോ മെച്ചപ്പെട്ട ബദല് നിര്ദേശങ്ങളാണ് പരിഷത്ത” മുന്നോട്ട. 

വെച്ചിട്ടുക്ളൂതു”. 

4) സൈലന്റ്വാലി ജലവൈദൃത പദ്ധതി ഏതാനും വര്ഷത്തേക്കു 

മാത്രമേ കാര്യമായ തോതില് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ട'ക്കു വൈദൃതനില: 

യം പ്ര വര്ത്തനമാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ വളരെക്കാച്ചു പേര്ക്കേ 

തൊഴില് ലഭിക്കൂ എന്നാല് പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളില് വ്യാപക 

മായി വിദ്യച്ഛക്തി എത്തിക്കുന്നതിനും ജലസേപചനാര്ഥം 10,ഠാഠ പമ്പു 

സെററുകഠം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും _ ഏറെക്കാലമായി പറഞ്ഞു ഃ കഠംക്കന്ന 

വാളയാറിലെ മലബാര് സിമന്റ് ഫാക് ടറി എതൃഷയും വേഗം പൂര്ത്തീക 

രിക്കുന്നതിനും മണ്ണാര്ക്കാട് പ്രദേശത്തു” അനുയോജ്യമായ മാറു വൃവസാ 

യങ്ങഠം ആരം ഭിക്കന്നതിനും നടപടി എഴുക്കുന്ന പക്ഷം എതു യോ കൂടതല്: 

തൊഴില വസരങ്ങഠം അവിടെ ലഭ്യമാകും. ഇതായിരിക്കും പാലക്കാട് 

മലപ്പുറം ജില്പകഠംക്കു”” കൂടുതല് അനുയോജ്യം . 

സൈലന്റ്വാലി കാടുകയംക്കു” വിശേഷമായ തനിമയൊെന്നും ഇല്ലെ 

ന്നും ആ കാടുകഠം പാലക്കാട്-മലപ്പുറം ജില്ല പളടെ കാലാവസ്ഥയെ ഒട്ടും 

തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെന്നും അവിടം അമൂല്യമായ ജീന് കുലവറയെമ 

ന്നുമല്ലെന്നും, പദ്ധതി നടപ്പാക്ക യാല് പോലും കാഴടുകഠം നശിക്കുന്നതല്ലെ, 

ന്നും, പദ്ധതി അവിടത്തെ പരിസ്ഥിതി സത്തുലനത്തില് ഒരു മാററവും വ 

രുത്തുന്നതല്ലെന്നും മററുമുള്ള വാദങ്ങഠം അശാസ്ത്രീയവും യൃക്തിക്കു നിരക്കാ: 

ക 



ത്തതും ആണു . പദ്ധതിയെ അന്ധമായി അനുകൂലിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം 

മത്രേമാണു” ഈ വഠദങ്ങഠംക്കു പിന്നിലുള്ളത് . 

സി. ഐ. എ. പോലുള്ള ചാര സംഘടനകളില് നിന്നു” പരിഷത്ത് 

പണം വാങ്ങിച്ചുവെന്നും മററുമുള്ള ആരോപണങ്ങളെ അവയര്ഹിക്കുന്ന 

അവജ്ഞയ്മോടെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതേ ഉള്ളു. 

സൈലന്റ് വാലിക്കാടുകളില് നിന്നു” വ്യാപകമായ തോതില് 

തടിമോഷണം നടത്തുന്നതായി ആരോപണമുണ്ടു” . പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാ 

യി ഉണ്ടാക്കിയ റോഡി ലൂടെയാണ് തടിമോഷണം നടത്തുന്നതു”. അ 

വിടെ അനധ്കൃതമയോി കഞ്ചാവ”കൃഷിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു” പറയുന്നു. അ 

തിനെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് തന്നെയഠണു് ഇതു പറ 

യുന്നതു”. തടി മോഷണക്കാരേഴയം കഞ്ചാവുകൃഷിക്കാരേയും സംരക്ഷിക്കു 

 കയെന്നതു” പരിഷത്തിന്െറ ലക്ഷ്യമല്ല; താല്പര്യവുമല്പ. ഇതു തടയേ 

ണ്ട ബാധ്യത ബന്ധപ്പെട്ട ഗവണബണമെന്റു വകുപ്പുകഠംക്കാണു” . 

സൈലന്റ് വാലി വനം സംരക്ഷിക്കണമെന്നു” ആവശ്യപ്പെടന്നവര് 

തടിമോഷണക്കാരുടേയും കഞ്ചാവുകൃഷിക്കാരുടേയും കൂട്ടാളികളാണെന്ന 

ആരോപണം ആടിനെ പട്ടിയാക്കലാണു” . 

വിശദീകരണം 

വിക സനത്തോടുള്ള ജനകീയ സമീപനം, വിവിധ ജന വിഭാഗങ്ങള 

ടെ വൃത്ൃയസ്ത താല്പര്യങ്ങഠം തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം , പാലക്കാട്-മലപ്പുറം 

ജില്പകളടെ വികസനം, മലബറിനു വൈദൃതി നല്കല്, കേരളത്തി 

ന്െറ വൈദൃതി വികസന നയം തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ചര്ച്ച 

യിലൂടെ പൊന്തിവന്നിട്ടുണ്ട് . സൈലന്റ് വാലി പ്രശൂത്തിലെ തീരുമാനം 

എന്തായാലും ഈ തര്ക്കം അവിടം കൊണ്ടു് അവസാനിക്കാന് പോകു 

ന്നില്പ. ഇന്ത്യയില് ഇതേവരെ സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ആസൂത്രണത്തി 

ന്െറ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങഠം സൂഷ്മപരി ശോധനക്കു” വിധേയമാക്കു 
കയം അങ്ങനെ തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം കൈക്കൊള്ളകയും 

ചെയ്യുന്നതുവരെ ഇതു തുടരും. ഈ ചര്ച്ചയയടെ ഫലമായി, എന്താണു 
ശാസ്ത്രം, എന്താണു ശാസ്ത്രീയ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണു് അവ ശരി 
യോ തെറേറാ എന്നു പരിശോധിക്കുന്നതു” മുതലായ കാര്യങ്ങളും തര്ക്ക 

വിഷയങ്ങളായി തീര്ന്നിട്ടുണ്ട്. 

പ്രമേയത്തില് സൂചിപ്പിച്ചപോലെ, പരിഷത്ത് ഒരിക്കല് പോലു, 
വികസനപ്ര പര്ത്തനങ്ങഠംക്കോ ശാസ്ത്രത്തേയും സാങ്കേതിക വിദ്യയേയും 
നഴ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ എതിരല്ല. ചകംഴതി_ശാ 
അ (തംദ്ധമഴൂഹംം കേരകത്മ?ഒന്ഠ സവ്ഖത്ത് തുടങ്ങിയ പരിഷത്തിന്െറ 
എല്പാ പ്രചാരണ പ്ര വര്ത്തനങ്ങളിലും ഇതു വളരെ വ്യക്തമായിക്കാണാം 
പക്ഷെ ഒന്നു കൂടി വ്യക്തമാണു" ശാസ്ത്രത്തിന്െറയും സാങ്കേതിക വിദ്യകള 
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ടെയയം പ്രയോഗം എല്ലാ ജന വിഭാഗങ്ങാംക്കം ഒരേ തരത്തിലല്ല ഗുണം ചെ: 
യ്മുന്നതു”; ചിലര്ക്കു ഗുണം ആകുമ്പോഠാം മററു ചിലര്ക്കു ദോഷമാകാം. 

ദരിദ്രരും ദരിദ്രവല്ക്കര ക്കപ്പെടുന്നവരുമായ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടേയും താല്ല, 

രൃങ്ങഠംക്കു”” അനുകൂലവും അവരെ ദരിദ്രവല്ക്കരിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിനെറ 

താല്പര്യങ്ങഠംക്കു” എതിരും ആണു പരിഷത്തു'. 

ഓരോരോ കാലത്തു” ശാസ്ത്രത്തേയും സാങ്കേതികവിദ്യകളേയും 

തഞ്ങഠംക്കു പ്രയോജനപ്പെടു ത്തുവാൻ വേണ്ടി വിവിധ ജന വിഭാഗങ്ങഠം 

തമ്മില് മത്സരം നടന്നട്ടുണ്ടു”. അത്തരത്തിലുള്ള പുതിയൊരു മത്സരത്തി 

ന്െറ നാന്ദികറിക്കലാണു' ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നതു” . 

ഉപജീവനാര്ഥം കാട്ടിലദയം തേടേണ്ടി വരുന്ന ദരിദ്രരേയയം, അന. 

ധികൃതമായി വന്തോതില് കാട്ടിലെ മരം വെട്ടിവിററും എസ്റ്റേററുകരം 

സ്ഥാപിച്ചും ലക്ഷങ്ങഠം സമ്പാദിക്കുന്ന പ്രമാണിമാരേയും ഒരേ തരത്തി 

ലല്പ പരിഷത്തു” കാണുന്നതു”. അശരണരായ ഈ ദരിദ്രരുടെ പ്രശ്ന 

ഞ്ങഠംക്കു പരിഹാരം കാബലും പ്രകൃതി സന്തുലനത്തെ സ.രക്ഷിക്കലും പര 

സ്“പരവിരുദ്ധമാണെന്ന വാദഥതിയോടട് പരിഷത്തു” യോജിക്കുന്നി 

ല്. കാരണം, ഇവ രണ്ടും ഒരേ സമയം തൃഹ്ലികരമായി കൈകാര്യം ചെ 

യ്ക്കിട്ടുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടു” . ഈ 

അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭണം ജപ്പാന് , പശ്ചിമയൂറോപ്യന് രാജ്യ 

ങ്ങഠം തുടങ്ങിയ വികസിത മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രസീല് ,പനറമ 

തുടങ്ങിയ നിരവധി അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്നു നടനുകെണ്ടിരി. 

ക്കുകയാണ്. 

ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളാം 

സൈലന്റ് വാലി വിവാദത്തില് പൊന്തിവന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ചോ 

ദൃങ്ങളണ്ടു് . എന്താണു് നിതൃഹരിതവനം? അതിന്െറ ശാസ്ത്രീയമായ 

പ്രതേ്യകതകം എത്തു”? പദ്ധതി അതില് എന്തുമാററം വരുത്തും? വനം മ 

നുഷ്യൃയനു” ചെയുന്ന പ്രയോജനം എത്തു? മലബാറിന് വൈദൃതിയും ജല 

സേചനവും വേണ്ടേ? മണ്ണാര്ക്കാട്” മുതലായ പിന്നോക്ക പ്രദേശങ്ങരം 

വികസിപ്പിക്കണ്ടേോ ഇത്തരം ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങഠം ഉയര്ന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് . 

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും അവഗ്റ്ൂള്ള ഉത്തരങ്ങളും താഴെക്കെടെേ 

ക്കുന്നു . 

1 എന്താണു” ഉഷ"ണമേഖലാ നിതൃഹരിത വൃഷ്ടിവനങ്ങരം 

ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ ഇരു ഭാഗത്തുമഠയി ലോകമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചു 

കിടക്കുന്ന, ധാരാളമായി മഴലഭിക്കുന്ന കാടടകളാണു് ഇവ. ഇവയിലെ 

മരങ്ങഠം ഇല പൊഴിക്കുന്നില്പ, എന്നും പച്ചയായി നില്ക്കും. 500-2000 

മില്പീമീററഠിനു മേല് മഴകിട്ടുന്ന സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്നും ഏകദേശം 150: 
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മീറററിനുമേല് ഉയരമുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്െറ എല്പാ ഭാഗങ്ങളിലും 

മേടുത്തകാാലം വരെ ഇത്തരം ഇലപെൊഴഴിയാക്കാടുകഠം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ളുപ്പ്പോഠം സൈലന്റ് വാലി, ന്യൂ അമരമ്പലം, അട്ടപ്പാടി , കുന്തി എന്നീ 

കാടുകഠം ഉഠംക്കൊള്ളന്നു. നാനൂറോളം ചതുരശ്ര കിലോമീററര് സ്ഥലം 

മാത്രമേ യഥാര്ഥത്തില് ബാക്കിയുള്ള. മററുള്ളതെപ്പഠം തുണ്ടം തുണ്ടമായി 

മുറിക്കപ്പെട്ട നാശത്തെ അഭിമുഖികരിക്കുകയാണു'. 

2 എന്താണു” ഈ കാടുകളടെ പ്രത്യേകതകം? 

വളരെ നീണ്ട പരിണാമ ച രിത്രമുള്ളവയാണിവ. ഗുരുതരമായ ഭൂരു 

ലവിക്ഷോഭങ്ങഠംക്കു വിധേയമാകാതെ സംരക്ഷിതമായി നിലനിന്നു 

പേന്ന ഈ കാടുകള!ല് മറെറങ്ങും കാണാത്തത്ര വൈവിധ്യമുള്ള സസ്യ 

ുന്തുജാതികടം പരിണമിച്ചുണ്ടാവുകയും സഹവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഇത്തരം ചില കാടുകളില് ഒരു ഹെക്ടാറിനു്”് പതിനായിരത്തിലധികം 

സസ്യസപീഷിസുകയം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്; മററുതരം കാടുകളില് 

്രാണുന്നതിറെറ നൂറുമടങ്ങിലധികം. 

പ് എന്താണു സൈലന്റ് വാലി കാടുകളുടെ 

(പത്യേകത? 

1000 മുതല് 2500 വരെ മീററര് ഉയരമുള്ള ഒരു പീഠഭൂമിയാണിതു*. 

മൂന്നു നാലുകിലോ മീറററിനുള്ളില് അതു” 100150 മീററര് വരെ താഴുന്നു. 

ഓരഞ്ങഠം അത്യന്തം ചെങുത്തായവയാണ്. അതിനാല് ഇവിടം ഒരു കാ 
ലത്തും മനഷ്യവാസമുള്ളതായിരുന്നില്ല; സ്വാഭാവിക പരിതസ്ഥിതി 

കാക്കു” കാര്യമായ മാററമൊന്നും ഇവിടെ മനുഷര് വരുത്തിയിട്ടി ച്ച. 

ഇവിടുത്തെ സസ്യ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചു” വളരെക്കുറച്ചു പഠനങ്ങളേ നട 

ന്നിട്ടുള്ളഛ വെങ്കില്പ്പോോലും മറെറങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യനു് അതൃ 

ന്തം പ്രയോജനകരങ്ങളുമായ പല സസ്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുവാന് കഴിഞ്ഞി 

ടടൂണ്ട് . 

4. പദ്ധതി ഇതിനു” എന്തു തകരാറുവരുത്തും? 

സൈലന്റ് വാലി ജലവൈദ്ൃത പദ്ധതിക്കായി 1022 ഹെക്ടാര് 
വനം നഷ്ടപ്പെടും. ഇതില് 100 ഹെക്ടാറോളം പുല്മേടുകളാണു'. മുങ്ങു 

ന്ന വനം നദീതടത്തിലൂടെ അണക്കെട്ട്” മുതല് ഉള്ളിലേയ്ക്കു” 6 കിലോ 
മീറററോളം വ്യറപിച്ചിരിക്കുന്നു. താരതമ്യേന നിരപ്പായ താഴ്വാരത്തി 
ലെ ഇടതൂര്ന്ന കാടുകളെല്പാം നഷ്ടപ്പെടും. ഈ കാടുകളാണു” സൈ 
ലന്റ് വാലി പാഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു”. അവ 
ശേഷിക്കുന്നതു”, കിഴുക്കാംതൂക്കായ മലഞ്ചെരുവുകളിലെ നിബിഡതകുറ 
ഞ്ഞ വളര്ച്ച മുരടിച്ച കാടുകളാണു' . 770 ഹെക്ലാറോളം വിസ്താരമുള്ള ജല 

% 



സംഭരണി, കാരുണം, അവശേഷിക്കുന്ന കാടുകളടെ തന്നെയും സ്വഭാവം, 
മാറും. 

6, ഇതിനും പുറമേയാണു' പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി ഈ വനാന്തരത്തില് തമേ 
സിപ്പ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന അനേകായിരം മനുഷ്യരുടെ പ്രവര്ത്തന ഫല. 
ങ്ങഠം. നിയമ നിര്മാണം കൊണ്ടു” തടയാനദവാത്ത ചെറുതും വലുതുമായ 
സമ്മര്ദങ്ങംം അവശേഷിക്കുന്ന കാടുകളുടെ തന്നെയും മുഖഛായ മററും. 
വനം കൈയേറാം തടഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല, മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന കാട്ടുതീ 
മുതല് ചവുട്ടി നടക്കുന്നതു വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഈ മഴക്കാടുക 
ളടെ സസ്യസമൂഹത്തിന്െറ ഘടനയിലും രൂപത്തിലും മാററങ്ങളണ്ടാക്കും . 

5 സൈലന്റ' വാലി പോലുള്ള വനങ്ങഠം മനുഷ്യനു് എന്തു 

പ്രയോജനം ചെയുന്നു 7 

) കാലാവസ്ഥയില് പ്രത്യകിച്ചു” അന്തരീക്ഷ താപനില, മഴയുടെ 

വിതരണം, ഭൂതലത്തിലെ ശുദ്ധജല ലഭ്യത എന്നിവയില് നിതൃഹരിത 

വനങ്ങംം നിര്ണഠയകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സസ്ൃൃങ്ങഠം 

സുര്യപ്രകാശത്തിലെ ചുട്, അന്തരീക്ഷത്തിലേഷ്ണ്കു” കുറച്ച് മാത്രം പ്രുതി 

ഫലിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഇടതൂര്ന്ന കാടുകഠംക്ക്” മുകളില് വായൃയവിലെ 

കൂട കുറവായിരിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങഠം മണ്ണില് നിന്നു” വലിച്ചെടുക്കുന്ന 

ജലം നീരാവിയായി പുറത്തേയ്ക്കു” വിടുന്നതു” താപനില കുററ്മൂന്നതിനും 

അതേ സമയം അത്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവിയുടെ അളവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാ 

നും ഉപകരിക്കുന്നു. മഴ കൂടുതല് ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില് മാതൃമേ മഴക്കാ 

ടകം വളരൂ എന്നതു പോലെ മഴക്കാടുകഠം അവയുടെ വെള്ളം ഒപ്പിയെ 

ടക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള മണ്ണും നിബിഡമായ സസ്ൃശരീരം പുറത്തേയ്ക്കു 

വിടുന്ന നീരാവിയും കാരണം മഴക്കാടുകഠം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളില് മണ് സൂണ് 

വാതങ്ങളില്പാതെ തന്നെ അധികമായി മഴ പെയ്യാനും ഇടയാക്കുന്നു . 

' പഠനങ്ങളും ശുദ്ധജല ലഭ്യതയും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

മഴയായി വീഴുന്ന ജലത്തിലേറിയ പങ്കും സമുദ്രങ്ങളില് നിന്നു് വരുന്ന 

നീരാവിയാണെങ്കിലും വനാവ്ൃത പര്വതങ്ങാംക്ക” മുകളിലുള്ള തണുത്ത 

വായുമണ്ഡലത്തില് അതു” ഘനീഭവിക്കാന് സാധ്യത കൂടുതലാണു. 

അതിലുമുപരി ഭൂതലത്തില് വിഴുന്ന മഴയുടെ അളവിനേക്കാളേറെ ആ മഴ 

വെള്ളത്തി ന്െറ കടലിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയെ തടുത്തു” നിര്ത്തുന്നതി 

ലാണു” വനങ്ങാം മനുഷ്യനു” ഏററവും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്. വന 

ങ്ങഠംക്കു” മാത്രമേ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുണ്ടാക്കാനഠവു. ഈ മണ്ണു” വനങ്ങളുടെ 

അടുക്കടുക്കായുള്ള ഇലകളുടെ ആവരണത്താല് ഉണക്കുന്ന വെയിലിരു നി 

ന്നും മഴത്തുള്ളികളുടെ കനത്ത ആപാത ത്തില് നിന്നും പരിരക്ഷിക്കുപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്ന. ഈ മണ്ണിനു” മാത്രമേ അതിന്െറ ഉപരിതലത്തിലെത്തുന്ന മഴവെള്ള 

ത്തെ കുത്തിയൊലിച്ച്” നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വലിച്ചെടുത്ത” സൂക്ഷിക്കാനാവും 

ഈ ജലമാണു് നീരുറവകളായി നദികഠാംക്കു” ജന്മം കൊടുക്കുന്നതും ആ? 

൧. 
ൽ. 



ത്തിലേഷ്ക്ണിറങ്ങി ഭൂര്ഗഭ ജലമായീ പരിണമിക്കുന്നതും. , ഖനങ്ങളടെ ന൭* 

ശം കൊണ്ടു”-പ്രത്യേകിച്ചും കുന്നിന് ചെരുവുകളിലെ വനങ്ങളുടെ-കാലാ 

വസ്ഥയില് ദൂരവ്യാപകമായ മാററങ്ങളുണ്ടാകും . ഇതു" മനുഷ്യനൊരിക്കലും 

തിരുത്താനാവാത്തതും ആയിരിക്കും . 

6 ജലവൈദ്യുത പദ”ധതി വന്നില്ലെങ്കില് തന്നെ ഈ വനം 
നശിക്കുകയില്ലേ? ൨. റ 

സൈലന്റ് വാലി വനങ്ങളില് തേക്കും ഈട്ടിയും ചന്ദനവും ഒന്നു 

മില്പ. നിതൃഹരിതവനങ്ങളില് ഇത്തരം വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങഠം വള ' 

രുന്നില്ല. അവിടെ കഞ്ചാവ് കൃഷിയ്യമില്ല. മരം വെട്ടി കടത്താന് 

പററിയ വിധമല്പാ ആ കാടിന്െറ കിടപ്പ്. മുക്കാലി റോഡ് ജംഗ്ഷ 
നില് നിന്ന് നിര്ദിഷ്ട ഡാം സൈററിലേഷ്റ്കുള്ള ഒരു റോഡും ഡാം സൈ 
ററില് നിന്നും സൈലന്റ്വാലി വനത്തിനു” തൊട്ട്” രെക്കു” പടിഞ്ഞാ ൽ 
റുള്ള ഒരു ഏലത്തോട്ടം വഴി മണ്ണാര്ക്കാട് സമതലത്തിലേന്റ്റുള്ള റോഡും 

വഴി മാത്രമേ മരങ്ങഠം പുറത്തേഗ്ണു കൊണ്ടു വരാനാവു. ഇതു” രണ്ടും വനം 
വകുപ്പുകാര്ക്കു” കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാവുന്ന മാര്ഗങ്ങളാണ്. ഈ വനത്തി 
ന്െറ പടിഞ്ഞാറും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും അതിരുകഠം രണ്ടായിരം അടിക്കു 

മേല് ഉയരമുള്ള കിഴുക്കാം തൂക്കായ പാറചെരുവുകളാണു്. ഒന്നോ രണ്ടോ 
ദഒരഘടമായ ഒററയടി പാതകം മാത്രമേ ഇതു വഴി നിലമ്പൂര് സമതലത്തി 

ലേഷ്ക്കുള്ള. കിഴക്കോട്ടാണെങ്കില് മനുഷ്ൃവഥസമില്ലാത്ത നീലഗിരി . 
കുന്നുകളും അട്ടപ്പാടി വനങ്ങളുമറണു” . 

സംരക്ഷിക്കണമെങ്കില് സൈലന്റ് വാലിപോലെ പൂര്ണമായും പ 
രിരക്ഷിക്കാനാവുന്ന ഒരു വനപ്രദേശം നമുക്കില്ല. ജന വറസമുള്ള സമതല 
അങ്ങഠംക്കും ഈ വനത്തിനുമിടക്ക എല്പായിടത്തും ദേശസാല്കൃത വനങ്ങളു 
ടെ ഒരു വലയം തന്നെയുണ്ടു”. വനത്തിനുള്ളിലാണെങ്കില് കൈയേററ 
ക്കാരുടേതായോ തോട്ടങ്ങളായോ കൃഷിഭൂമികളൊന്നും തന്നെയില്പതാനുംം 

7 മലബാര് പ്രദേശത്തു” വേണ്ടത്ര വൈദൃതി യില്ല, ഉള്ളതിനു 
വോാട്ടതയില്പ, സ്ഥിരതയുമില്ല; ഏന്നു പറയുന്നു. 
ഇതു” ശരിയാണോ? 

അതെ, നൂറു ശതമാനം ശരി. മലബാര് പ്രദേശത്തെ ആളോഹരി 
വൈദ്യതി ഉപഭോഗം ഏതാണ്ടു” 35 യൂണിററാണു', കേരള ശരാശരിയുടെ 
മൂന്നിലൊന്നു”. ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഏക പവര്സ്സറേഷന് കുററ്യാടിയാണു' : 
പക്ഷെ വേഠറഠാട്ടേജില്ലായ”മയും സ്ഥിരതയില്പായ്മയയം കേരളത്തി ലൊട്ടും 
കെ അനുഭ വപ്പെടുന്നുണ്ടു'; മലബാറില് കുറച്ചുകൂടി ഗുരുതരമാണെന്നു 
മാത്രം. 



8 മലബാറിന് വൈദ്യതി ലഭ്യമാക്കാനും വോഠാട്ടേജും 
സ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഒരേ ഒരു പോംവഴി 
സൈലന്റ് വാലി പദ്ധതി മാത്രമാണോ? 

അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല, 220 14 7 പ്രേഷണലൈന് വഴി ഇടുക്കിയില്: 
നിന്നുള്ള വൈദൃതി വേഠഠാട്ടുതക്ക് കുറവുവരാതെയും സ്ഥിരമായും മലബാ 
റില് എത്തിക്കാവുന്നതാണു” . മലബാറിനെയും താണ്ടി മൈസൂറ്ലേക്കു"” 
അതു” അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 

8 ഇടുക്കിയില് ആവശ്യമുള്ളത്ര വൈദ്യതി ഉണ്ടോ? 

ഉണ്ടു”. വരുന്ന ഏതാനും കൊല്ലത്തേക്കു" ആവശ്യമുള്ളതുണ്ട് , ഇന്ധമ: 
നാം തമിഴ് നാടിനും കര്ണാടക ത്തിനുമറയി 200 കോടി യൂണിററ-_നാം 
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്െറ 30 ശതമാനം---വില്ക്കുന്നു. തമിഴ നാട്ടിലെ ശ 
രാശരി ഉപഭോഗമാകട്ടെ ഏതാണ്ടു് 170 യൂണിററ് വരുന്നു. കേരളത്തി 
നന്േറതു” ഏതാണ്ടു” നൂറും. 

10 എല്ലാ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന 
ണോ പറയുന്നതു”? 

അല്ലേ, അല്ല. പക്ഷെ ജലവൈദൃതപദ്ധതികഠം കൊണ്ടു” ഗുണം മഠ. 
തൂമേയുള്ള. ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷവുമില്ല എന്ന പഴയ ധാരണ തിരുത്തു. 

ണം. ഗുണത്തേക്കറഠം കൂടുതല് ദോഷം ചെയ്യുന്നവ നടപ്പാക്കരുതു”. കേര 

ത്തില് ഇനിയും ഒന്നരഡസ നിലധികം പദ്ധതികഠംക്കുള്ള സാധ്ൃതയ്യ 

ണ്ട്. അവയിരു പലതും താരതമ്യേന ദോഷം കുറഞ്ഞതുമാണു'. 

11 ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളില് ഏററ 

വും കുറഞ്ഞ ച്ചെലവില് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാവു 

ന്നത് സൈലന്റ്വാലിയില് നിന്നാണെന്നു പറയുന്നു 

വല്ലോ? 

അതു” ശരിയല്ല. ഇപ്പേഠടം പണി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആസ 

ന്നഭാവിയില് ഏറെറടുക്കാവുന്നതുമായ എല്ലാ പദ്ധതികളും സൈലന്റ് 

വാലിയേക്കാഠം ലാഭകരമാണു'. പട്ടിക നോക്കുക. 

സാധൃമായ മററ് പദ്ധതികളുടെ ചെലവു” കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല . 

അവയെല്ലാം സൈലന്റ് വാലിയേക്കഥഠം ചെലവൃകൂടിയതായിരിക്കുമെ 

ന്നു വാദിക്കുന്നതില് അര്ഥമില്ല. കുരിയാര കുട്ട _കാരപ്പാറ പദ്ധതിയു 

ടെ മൊത്തം മതിപ്പു ചെലവില്നിന്നു 18 കോടി രൂപ ജലസേചനത്തി 

നു വകകൊള്ളി ച്ച ശേഷമുള്ള ചെലവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു”. അ 

തിനാല് ഏററവും അവസാനമഠയി എടുക്കേണ്ട പദ്ധതികളിലെന്നോ 

ര് 
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ഇടുക്കി 155.4 239.0 690 11.04 

ക൭ാട" 18.6 26.2 10 1 36 

പൂയാന്കുട്ടി 150.0 2000 750 12.00 

ഒവെരിങ്ങല് 

വലതുകര 0.0 26.൭ 7 54 12.06 

ലേഠാവര് പെരിയാര് 68. 2 61.3 950 15.20 

ഇദമലയാര് 34.0 32.0 1062 17 00 

സൈലന്റ് വാലി 58.0 52.൭ 1112 1/. 34. 

കുര യാര്കുട്ടി 

കാരപ്പ്ാറ 37.൫ 21 ,0 31786 2൫8 . 58 

ണിത്. പക്ഷെ അതിനന്െറയും പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന 

താണ് വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതു് . 

12 വൈദ്ൃതിയുടെ ദീര്ഘകാല ആവശ്യതഞ്ങഠം 

പരിഗണിക്കുമ്പോഴൊ ? 

അതു പ്രശനം വേറെയാണ്. ഇന്നുള്ള മിച്ചം മിഥ്ൃയയാണു'. ഭാവി 

പലരും മനസ്സ്ിലാക്കിയതിനേക്കാഠം ഇരുണ്ടതാണു*. പ്രത്യകിച്ചും ഇന്നു 
നാമതു കാണുന്നില്ലെങ്കില് . നമ്മുടെ പരമാവധി ജല വൈദ്യതി സാധ്യത 
പ്രതിവര്ഷം 1300 കോടി യൂണിററാണു" (2600 കോടി എന്ന ഒരു ശുഭാ 
പതി മതിപ്പമുണ്ട്) എന്നാല് പ്രയോഗികമായി ഈ നൂററാണ്ടില് 
2000-1100 കോടി യൂണിററില് കൂടുതല് സാക്ഷാത“കരിക്കാന് പററില്ല. 
ആവശ്യമാകട്ടെ 1500--1600 കോടി യൂണിററു വരുംതാനും. 

11 ഈ നൂററാണ്ട്” അവസാനത്തെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നതു”. 
വരുന്ന 10-16 കൊല്ലമെടുത്താലോ ? 

ജലവൈദൃതിയെ മാത്രമേ ആശ്രരയിക്കുന്നുള്ള എങ്കില് , സൈലന്റ് 
വാലി ഉണ്ടായാലും ശരി, 19901993 ആകുമ്പോഴേക്കും, ഉള്ള ജല വൈ 
ദൃൃതി മുഴുവന് നാം ഉപയോഗിച്ചു കഴിയും. അവിടന്നങ്ങോട്ട്” ഒന്നുകില് 



വികസനം വേണ്ട, അല്ലെങ്കില് മററു വൈദൃതി ഉറവിടം ആരായണം. 
ഇതാകട്ടെ ഈ നൂററാണ്ടില് കല്ക്കരി കത്തിക്കുന്ന നിലയങ്ങാഠം മാത്ര 
മാണ് 

14 കേരളത്തില് കല്ക്കരിയില്ലഃല്പോ. രണ്ടായിരം കിലോ 
മീററര് ദൂരെ നിന്നു” കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട വലിയ 
ചെലവല്ലെ. പോരാത്തതിന് ഗുരുതരമായ പരിസര 

മലിനീകരണത്തിനും കാരണമാവില്ലെ? 

തികച്ചും ശരിയാണ്ട്, ഗതികേടുകൊണ്ടുമാത്രം . കല്ക്കരി യോ 

ടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടപ്പ. എണ്ണുക” താങ്ങാനാവാത്ത വില, അണുശക്തി 

ക്ക്” അതിലും കൂടുതല് വില. പോരാത്ആതിനു” സാങ്കേതിക പരാധര്ന 
തകളം ഗുരതരമായ ആരരാഗ്യ ഭീഷണിയും. സാഈരോര്ജമൊന്നും, അതു” 

ഭാവിയയടെ വാഗാനമാണെങ്കില് പോലും ,ഈ നൂററാണ്ടില് ഉപകരിക്കില്ല. 

വരുന്ന രണ്ടു മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാലത്തേക്കു്” കല്ക്കരിയല്പാതെ മറെറാരു 
പോംവഴിയുമില്ല. 

15 സൈലന്റ'വാലി പദ്ധതി വേണ്ടെന്നു വക്കുകയാണെങ്കില് 

പകരം നിര്ദേശിക്കാനെനത്തുണ്ട”? 

മലബാാര പ്രദേശത്തെ ഏറാവും അടിയന്തിരമായ പ്രശ്നങ്ങഠം പരി 

ഹരിക്കാന് ഇടുക്കിയില് നിന്നു” 50 കോടി യൂണിററ് വൈദൃതി മലബാര് 

പ്രദേശത്തു” വിതരണം ചെയ്യണം. 220 10% " പ്രേഷണലൈന് ഉണ്ടു്. 

വേണമെന്ന് തീരുമാനി ക്കുകയാണെങ്കില് രണ്ടു” മൂന്നു” കൊല്ലത്തിനുള്ളില് 

ഇത് നടപ്പറക്കാം. പ്രേഷണവിതരണ സംവിധാനത്തിനാവശ്യമറയ 

കമ്പി, ടാന്സ്ഫോര്മര്, കാല”, ഇന്സുലേററര് തൃടങ്ങിയവജയെല്പാം 

പ്രത്യേകം മുന്ഗണനയോടെ അവിടെ എത്തിക്കണം 

ഒപ്പും തന്നെ ഇടമലയാര്, ഇടുക്കി ഘട്ടം 117, ശബരിഗിരി ആഗ് 
മെന്േറഷന്, ലോവര് പെരിയാര് എന്നീ പദ്ധതിക്ളടെ പണി ഒന്നു കൂടി 

തിടുക്കപ്പെടുത്തി 6 മാസം നേരത്തെ തീര്ക്ടക. പാണ്ടിയാര്, പുന്നപ്പുഴ, 

പെഠരി്ങല് കുത്തു” വലതുകര, പെരിഞ്ഞാന് കുട്ടി, പൂയാന് കുട്ടി എന്നീ 

പദ്ധതികളടെ പണി എതൃയും വേഗത്തില് ആരംഭിക്കാന് വേണ്ട ഒരുക്ക 

ഞ്ങഠം ചെയ്യക. 

16 ഈ പദ്ധതികഠം കൊണ്ട് എത്രകാലം വരേക്കുള്ള ആവ 

ശ്യങ്ങഠം തൃപ് തിപ്പെടുത്താറാകും? അതിനുശേഷമോ? 

ഇവകൊണ്ടു” 1990-92 വരെയുള്ള ആവശ്യങ്ങഠം തൃഹ്ലിപ്പെടുത്താഠാ 

കും. അതിനുശേഷം കല്ക്കരി നിലയങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരു നി 

വൃത്തിയുമില്ലപ. സൈലന്റ് വാലി പദ്ധതി വേണ്ടെന്നു വെച്ചാല് ഒരു 

10 



കല്ക്കരി നിലയം തരാമെന്നൊരു സൂചന മുന് കേന്ദ്രഗവണെന്റ “നല്, 

കിയിരുന്നു. അത് സ്വീകഥരൃവും അഭിലഷണ്ര്ീയവുമറുണ' . ഈ പദ്ധ 

തിക്കാലത്തു തന്നെ ഒരു താപനില യത്തിന്െറ പണി തുടഞ്ലിയെങ്കില് 

2990-92 ആകുമ്പോഴേക്ക് നാലഞ്ച്യ, കൊല്ലത്തെ . നടത്തിപ്പ് പരിചയം 

ലഭിക്കും കേരളത്തില് കല് ദരി നിലയങ്ങഠം പൂുത്തനാകയാ. ഇതു” അതി 

പ്രധാനമാണു. 

17 സൈലന്റ്വാലി പദ്ധതി 10000 ഹെക്ടാര പ്രദേശ 

ത്തിന് ജലസേചന സാകര്യം നല്കുന്നതായി പറ 

യുന്നു. കല്ക്കരിനിലയം കൊണ്ട് ഇതു സാധ്യമല്പല്ലോ? 

കല്ക്കരി നിലയം ജലസേചന സകര്യം നല്കില്ല. എന്നാല് 

സൈലന്റ്വാലി പദ്ധതി 10000 ഹെക്ടാര് സ്ഥലത്തേക്കു” ജലസേച്ച, 

ന സാകര്യം നല്കുമെന്ന അവകാശവാദം സംശയാസ”്പദമറണു. ഒരു 
ഫീല്ഡ് സര്വേയയടെയോ സാങ്കേതിക അഃദന്വേഷണത്തിന്െൌയോ അടി 

സ്ഥാനത്തിലുള്ളതല്പ ഈ കണക്കു”. ഇത്ര വെള്ളം ഉണ്ടു”, അതു” ഇത്ര ഭൂമി 

നനക്കാന് മതിയാകും ഇതാണ് കണക്കു”. ആ വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന 

തില് ഭാതികമായ വല്ല തടസ്സവുമുണ്ടോ എന്നു” പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല . 

ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ പ്രദേശം കുന്നുകഠം നിറഞ്ഞതാണ്. പ്രഥ 

മദൃഷ്ടിയില് തന്നെ കനാല് ജലസേചനത്തിനു” വഴങ്ങാത്തതായിക്കാണു 
അ. അവിടെ വേണ്ടത്ര വെള്ളമുണ്ട”. കിണറുകളം കുളങ്ങളും കുഴിച്ചു” പമ്പു 

സെററ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടതു”, നല്ൃതും. 
യ 

19 പനമ്പുപയോഗിച്ചുള്ള ജലസേചനത്തിന് ഒരുപാട 

വൈദ്യുതി വേണ്ടേ? വലിയ ചെലവല്ലേ? 

അല്ല, അത്ര വലിയ ചെലവില്ല. വന്കിട പദ്ധതികഠം വഴി ഒരു 
ഫെക്ലാര് കനാല് ജല സേചനത്തിനു* മുടക്കു മുതല് 15000 മുതല് 20000. 
രൂപവരെ വരും. പമ്പു സെററായാല് 5000 രൂപമതിയാകും. പലിശ 
യിനത്തില് തന്നെ എത്ര വ്ൃത്യഠസമുണ്ടെസ് കാണഠം. വൈദ്യതി 
കരഷ കരക്ക്” വെറുതെ കൊടുത്താലും സര്ക്കാരിനു” ലാഭധാഡിരിക്കും . 
10000 ചെറുകിട ഇടത്തരം കര്ഷകര്ക്കു 10000 പസ) സെറുകഠം വെറു 
തെ സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുവേണ്ട വൈദ്യുതിയും വെറുതെ കെഠ 
ടുക്ദക. എഭംില് പേലും സര്ക്കാരിനു” ലഠഭമാണു'. ആകെ വര്ഷം 
പ്രതി 4 കോടി യൂണിററ് വൈദൃതിയേ ഇതിനു വേണ്ടു. 

29 10000 പമ്പൃുസെററുകഴം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഭൂഗര്ഭജലം 
ഉണ്ടോ അവിടെ? അനിയന്ത്രിതമായി ഭൂഥര്ഭജലം കൂഷ 
ണം ചെയ്താല് അതു” പാരിസ്ഥിതിക വിപത്തിനു” വഴി 
വക്കില്ലേ? 

ഇതിനു വേണ്ട വെള്ളമുണ്ടു” എന്നാണ" കേന്ദ്രഭൂഗര്ഭജല ബേര്ഡി 



ന്െറ ഈ പ്രദദശത്തെ പ്രാഥരതി ക പഠനങ്ങാം തെളിയിക്കുന്നതു”. മൊത്തം 
വാര്ഷിക പുന:പൂരണത്തിന്െറ (ഓരോ കൊല്ലവും ഭൂമിയിലേക്കു” കിനി 
ഞ്ഞിറങ്ങു നതി.) 42-13 ശതമാനമേ ഇപ്പോഠം ഉപായാഗിക്കുന്നുള്ള . 

വാര്ഷിക പുന:പൂരണത്തിനേക്കാഠം കൂടുതല് ഉപയോഗിച്ചാലെ പാരി 

സ്ഥിതിക വിപത്ത' ഭയപ്പെടേണ്ടതുക്ൂള. 

20 10000 പമ്പസെററുകാം എന്നു പറയുന്നതു” നടപ്പാക്കാന് 

പററുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണോ ? അപ്രായോഗികമല്ലേ ? 

അല്ല. തമിഴ് നാട്ടില് 10 ലക്ഷം പമ്പ് സെററുകളണ്ടു് . പഞ്ചാ 

യത്തുകളടെ നേതൃത്വത്തില് പൊതുജന പിന്തുണയോടെ സംഘടിപ്പിക്കുക 

യാണെങ്ക ല് , ഇറിഗേഷന് വകുപ്പും വിദ്ൃച്ചക്തി ബോര്ഡും സഹകരി 

ക്മുകയാണെങ്കില് 2-3 കൊല്ലം കൊണ്ടു” പദ്ധതി പൂര്ത്തിയാക്കാവുന്ന 
താണു. കൂടാതെ ഓരോ പമ്പുസെററ്* സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അഗ്രികഠം 

ച്ചുറല് റിഫൈനാന്സ് ഡെവലപ്പ് മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന് (൧. 1, 20) 

6000 രൂപ കുറഞ്ഞ പലിശക്ക്” കടം തരുമെന്ന മെച്ചവുമുണ്ട്”. പമ്പു റിപ്പേ 

റിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകുകയും കറന്റ് കൊടുക്കുമെന്നു” ഉറപ്പു വരുത്തു 

കയൃയം വേണം. 

21 സൈലന്റ്വാലി പദ്ധതിയെന്നാല് തദ്ദേശവാസികഠം 

ക്ക് കറന്റും വ്വെള്ളവും മാത്രമല്ല; തൊഴിലും പ്രാദേശിക 

വികസനവും കൂടിയാണു”. ഇതു” രണ്ടും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 
തെങ്ങനെ ? 

പമ്പ” സൊറുകഠം സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി തന്നെ വലിയ തോതില് 

തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കൂടാതെ പദ്ധതി കൊണ്ടു് ലഭിക്കുന്നതി 

നേഠാഠം 810 വര്ഷ, നേരത്തെരുന്നെ വെള്ളം കിട്ടുന്നതു കൊണ്ടണ്ടാ 
കുന്ന വര്ധച്ച കാര്ഷിക പ്രവര്ത്തനവും കാര്ഷിക തൊഴില് സാധ്ൃത 

വര്ധിപ്പി പരന്നു. ഇതു” വകയില് തന്നെ മൊത്തം ഏതാണ്ട” 90 ലക്ഷം 

തൊഴില് ദിനരദം വരുന്ന 810 വര്ഷത്തിനുള്ളില് ലഭിക്കും. പദ്ധതി 

നിര്മാണത്തിനു” 300 പേര് 56 കൊല്ലത്തേക്കു” വേണമെന്നു്” കരുതി 

യാല് പാലും അതു” ഏതാണ്ട" 40-45 ലദഷം തൊഴില് ദിനങ്ങളാണ് 

നല് ക൬൭൦. അതിനു” ശേഷം പവര് സ്റേഷന് നടത്തിക്കാന് നൂറില് 

താഴെ ആളുദംദള വേണ്ടു. 

22 പദ്ധനിയെന്നാല് ഏതാണ്ട് 50 കോടി രൂപയുടെ പ്രാഭദ 

ശിക നിക്ഷേപരാണും. ബദല് അനുസരിച്ചു” ഇതു” 10-19 

ര്കേോദി രൂപ റായി ചുരുത്ങുമല്ലോ. ഇതു” പ്രാദേശിക വിക 

സനത്തെ ബാധിക്കില്ലേ ? 

ബാക്കിയുമ്ള 40 കോടി രൂപ ചെറചിട വന്കിട വ്യവസായങ്ങടെ 

112 



ക്കം കാര്ഷിക--വന ഉല്പന്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയയള്ള വ്യവസായ 

'ഞ്ങഠാംക്കും ആയി പഠചക്കാട്-മലപ്പഴറം ജില്ലകളില് തന്നെ നിക്ഷേപി 

ക്കണം. ഇതിന്െറ ഫലമായി ചുരുങ്ങിയതു” 4000-5000 പേര്ക്കെങ്കിലും 

സ്ഥിരമായി തൊഴില് ലഭിക്കുന്നതാണ്”; പവര്സ്സറേഷനിലെ 200 പേരു 

ടെ സ്ഥഠനത്തു”. 

൧3 ഈ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ തൃഘി കരമായി തോന്നുന്നു. 

പിന്നെന്തിനാണ് ഇലക് ട്രിസിററി ബോര്ഡ് ഇത്ര 

വാശി പിടിക്കുന്നതു”. 

ഉത്തരം പറയാന് വിഷമമാണു'. ഒന്നില് കൂടുല് കാരണം ഉണ്ടായി 

രിക്കാം. ഞങ്ങഠംക്കു” തോന്നുന്ന ഒരു കാരണം ഇതാണ്. ബോര്ഡ് 

വൈദ്ൃതിയെ ഒരു വില്ലനച്ചരക്കു്” മധ്യമം ആയാണു” കാണുന്നതു”. പര 

മാവധി ഉയര്ന്ന വിലക്കു വില്ക്കണം. അതു” തമിഴ് നാട്ടിലും കര്ണാ 

ടകത്തിലും മാത്രമേ പററ. അതിനാല് ഈ സംസ്ഥാനമശ്ങാഠംക്ക് വില് 

ക്കാന് വേണ്ടത്ര വൈദൃതി മിച്ചം വരുന്ന ഒരു ഉല്പാദന-വിതരണ നയ 

മാണു” ബോര്ഡ് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതു്. സൈലന്റ്വാലി പദ്ധതി 

ഉപേക്ഷിച്ചാല് ഈ നയവും ഉപേക്ഷി ക്കേണ്ടിവരുമെന്നു” അവര്ക്കു് ഭയമു 

്ടായിരിക്കാം . 
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